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ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Aos vinte e cinco dias do mês 2 

de fevereiro no ano de 2021, às 9:00 horas, em reunião pelo grupo deste conselho 3 

pela plataforma online Google Meet. Após conferir o quórum o Vice-Presidente Sr. 4 

William Diego de Castro Marques deu início a reunião e agradeceu a presença de 5 

todo(a)s. Estiveram presentes do(a)s conselheiro(a)s da área governamental: a 6 

senhora Edmara de Oliveira, representando a Secretaria Municipal de Assistência 7 

Social; as senhoras Juliana Godoi Kazakevich Fantin e Nilceia Aparecida 8 

Argoso Messias, representando a Fundação Municipal de Educação; a senhora 9 

Sonia Aparecida de Melo, representando a Secretaria Municipal de Esporte; a 10 

senhora Stefhani Lorrani de Oliveira Miranda, representando a Secretaria 11 

Municipal de Obras; o senhor William Diego de Castro Marques,  representando 12 

a Ouvidoria Municipal; a senhora Márcia Bianchi Costa de França, representando 13 

a Controladoria Geral do Município. Da área não-governamental: a senhora 14 

Glaucia Fabiano de Magalhães Marconi, representando a Associação de Pais e 15 

Amigos dos Excepcionais – APAE; o senhor Célio dos Santos Martins, 16 

representando os Usuários e/ou Organização de usuários; a senhora Ana Maria 17 

Enz, representando os Usuários e/ou Organização de Usuários; a senhora Ingridy 18 

Alves de Souza, representando Entidades/Organizações – Paróquia Jesus Bom 19 

Pastor. Conferido o quórum o Vice-Presidente deu início a reunião. Fizeram-se 20 

presentes ainda a Secretária Executiva do CMDPCD Sra. Ana Paula Ferreira e o 21 

Auxiliar Administrativo Sr. Luís Gustavo Frugerio. Aprovação da Pauta: Aprovação 22 

do quórum; Apresentação de Justificativas; Aprovação da Pauta; Declaração de 23 

desligamento do Sr. Renato de Sá Rodrigues de Lima; Representante de Entidades 24 

e/ou Organizações, representando a Ordem de Pastores Evangélicos de Paiçandu-25 

PR – OPEP; Ofício N° 022/2021 – Gabinete do Prefeito: Indicação a respeito das 26 

representações da Fundação Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 27 

Esporte e Lazer; Ofício circular n° 19/2021: Indicação da Secretaria Municipal de 28 

Assistência Social sobre seus representantes; Ofício N° 046/2021 – Gabinete do 29 

Prefeito: Indicação a respeito da representação da Secretaria Municipal de Obras; 30 

Pautas a serem trazidas pelo(a)s conselheiro(a)s; Informativos da Secretaria 31 

Executiva do CMDPCD, a pauta foi aprovada de forma unanime pelo(a)s 32 

presentes. Após a aprovação da pauta e o quórum confirmado, o Vice-Presidente 33 

Sr. William perguntou se havia alguma justificativa, o Auxiliar Administrativo Luís 34 

Gustavo respondeu que não, não havendo deu-se continuidade a reunião. Pauta 4 35 

– Declaração de desligamento do Sr. Renato de Sá Rodrigues de Lima; 36 

Representante de Entidades e/ou Organizações, representando a Ordem de 37 

Pastores Evangélicos de Paiçandu-PR – OPEP. O Vice-Presidente William fez a 38 

leitura da declaração que solicita o desligamento do conselho. O Auxiliar 39 
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administrativo Luís pronunciou-se então sobre a pauta, dizendo que o senhor 40 

Renato mandou essa solicitação de desligamento, e que representava a Ordem 41 

dos Pastores do Município neste conselho, porém não houve o recebimento de 42 

nenhum ofício da parte deles indicando outro representante para compor o 43 

conselho, e seria importante que os conselheiros aprovassem para nós da 44 

Secretaria Executiva encaminharmos um outro ofício para a Ordem dos Pastores 45 

para saber se eles tem interesse de participar do conselho ou se os conselheiros 46 

tem outra deliberação a ser feita referente ao assunto. O Vice-Presidnete William 47 

aproveitou e citou que também há esse problema com a participação da Ordem 48 

dos Pastores a algum tempo no conselho, e achou importante o envio de um novo 49 

ofício para eles e caso não tenha resposta, encaminharemos para outras 50 

instituições ou usuários. Pauta 5 – Ofício N° 022/2021 – Gabinete do Prefeito: 51 

Indicação a respeito das representações da Fundação Municipal de Educação 52 

e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O Vice-Presidente William realizou 53 

a leitura do ofício, e constatou que devido a mudanças que foram feitas na 54 

Fundação Municipal de Educação a indicação veio com a Juliana Godoi 55 

Kazakevich de titular e a Nilceia Aparecida de suplente, lembrou ainda que a 56 

Nilceia já fazia parte deste conselho anteriormente, pediu então para a Juliana se 57 

apresentar aos conselhos, e ela respondeu que é um prazer estar participando 58 

deste conselho, mas que não estava conseguindo acompanhar a reunião, pois a 59 

internet estava bem ruim. Explicou também sobre a indicação da Secretaria 60 

Municipal de Esportes, que veio indicando a Sonia Aparecida de Melo como titular 61 

e o Eder Vera Cruz como suplente, continuou explicando devido a possível 62 

alteração a ser feita referente ao Eder, pois ele já fazia parte deste conselho e não 63 

participava das reuniões. Pauta 6 – Ofício circular n° 19/2021: Indicação da 64 

Secretaria Municipal de Assistência Social sobre seus representantes. O Vice-65 

Presidente William fez a leitura do ofício, dizendo que a Secretária Municipal de 66 

Assistência Social Fernanda Cequeti indicou como representantes a Edmara de 67 

Oliveira como titular e a Mariana Silva Basso como suplente, e pediu então para a 68 

Edmara para se apresentar ao conselho, que explanou que trabalha no CREAS e 69 

que é um prazer estar participando do conselho, a Secretária Executiva e o Vice-70 

presidente William deram as boas-vindas a Edmara. Pauta 7 –  Ofício N° 046/2021 71 

– Gabinete do Prefeito: Indicação a respeito da representação da Secretaria 72 

Municipal de Obras. O Vice-Presidente William informou aos conselheiro(a)s 73 

presentes que, em conversa com o Secretário Municipal de Obras Diego Sanches, 74 

ele despertou o interesse de estar participando deste conselho, e o William 75 

informou que no passado nunca tiveram representantes da Secretaria de Obras, e 76 

precisamos desta participação, pois são eles os responsáveis pela acessibilidade 77 

do Município, e com essa manifestação e em conversa com o Auxiliar 78 
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Administrativo Luís que pode explicar sobre também, nós discutimos sobre a 79 

possibilidade desta representação no lugar do Eder, pois ele já estava no conselho 80 

anteriormente e com um número muito grande de faltas, por isso surgiu essa 81 

possibilidade, e o Obras indicou a Stefhani e o Diego Sanches para a cadeira do 82 

conselho, vou pedir para o Luís explicar sobre esse processo e sobre o que foi feito 83 

referente a isso. O Auxiliar Administrativo Luís informou que em um primeiro 84 

momento foi feito o pedido e a intenção era de substituir somente o Eder pela 85 

Stefhani, porém o Secretário Municipal de Esportes fez uma solicitação para a 86 

Secretaria Executiva, e que explicou que não poderia liberar os funcionários da 87 

Secretaria para participar de todos os conselhos, pois eles estão com uma 88 

demanda muito alta e eles tem um número pequeno de efetivos trabalhando na 89 

secretaria. Então em um contato com o Secretário de Obras Diego, ele informou 90 

que não teria problema nenhum em ter os dois representantes participando e 91 

representando a Secretaria Municipal de Obras. Então o(a)s conselheiro(a)s 92 

presentes devem dar uma deliberação sobre isso, se aprovam a saída da 93 

Secretaria Municipal de Esporte para a entrada da Secretaria Municipal de Obras, 94 

ou se preferem que fique um representante do Esporte e um do Obras para compor 95 

o conselho. O conselheiro Célio começou sua fala dizendo que seria melhor que 96 

fosse formada a composição com um de cada Secretaria, pois trabalhamos muito 97 

com as duas secretarias citadas, porém ano passado ficamos a deriva do pessoal 98 

do Obras, pois tínhamos muitas demandas referente a acessibilidade do município, 99 

e não conseguíamos avançar nessa questão, porque não tinha ninguém do obras 100 

presente para nos ajudar. O Vice-Presidente William disse então que entende a 101 

fala do Célio, mas que iria discordar, pois uma vez que o Secretário de Esportes já 102 

avisou que não pode liberar os funcionários para participar de todas reuniões, se 103 

puder colocar as duas pessoas do Obras para ter a participação neste conselho, só 104 

temos que verificar na Lei e no Regimento Interno sobre essa autorização. O 105 

Auxiliar Administrativo Luís realizou a leitura do Artigo 4° do Regimento Interno do 106 

CMDPCD, que diz, “Art. 4°. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com 107 

Deficiência é paritário, composto por 10 (dez) membros e respectivos suplentes de 108 

acordo com o que segue: I – 05 (cinco) representantes do Poder Público, que faça 109 

interface com as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, a ser 110 

definido pelo Chefe do Executivo ou por quem ele designar;”. O William pediu então 111 

para a conselheira Márcia explanar sobre isso. A conselheira Márcia informou 112 

então que de acordo com este artigo não há um impedimento sobre a participação 113 

desta Secretaria, mas que é complicado escutar uma fala dessa maneira, que uma 114 

Secretaria não tem um comprometimento com a causa da maneira que deveria ter, 115 

pois precisamos da participação do Esporte também. A conselheira Ana Enz 116 

completou que causa estranheza essa fala vinda de um Secretário, mas também 117 
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entende que algumas secretarias estão tendo defasagens, e que deixando essa 118 

secretaria teremos alguns problemas com a participação no conselho, e ainda que 119 

tivemos dificuldades com a secretaria de obras. O Vice-Presidente William ainda 120 

complementou que deveríamos encaminhar como cópia para o Prefeito todos os 121 

ofícios que forem encaminhados ao Esporte, pois o Prefeito já deixou claro que 122 

quer a participação dos funcionários em todos os conselhos do município. A 123 

conselheira Ingridy disse também que é complicado essa fala, pois estamos em um 124 

momento de inclusão na sociedade, e que em todos os conselhos tem essa 125 

dificuldade com o pessoal da área governamental, muitas vezes não participam das 126 

reuniões. A conselheira Sonia informou aos conselheiros que pode ter havido um 127 

equívoco, pois ela participa de três conselhos, e que ela tinha pedido para o 128 

Secretário Faustino mudar, pois ficava sobrecarregado para ela, e o conselho é 129 

muito importante e ativo, e precisa da participação, mas na Secretaria de Esporte, 130 

só contamos com cinco funcionários, e também pedi pois tenho algumas questões 131 

de saúde pessoal para resolver, por isso talvez não de para eu participar das 132 

reuniões. O conselheiro Célio citou que o conselho já sofre há vários anos com o 133 

pessoal da Secretaria de Esportes, que sempre faltavam em reuniões, e 134 

imprevistos sempre acontecem na vida de todo mundo, porém temos o calendário 135 

das reuniões com dia e hora marcados, então caso necessite marcar um médico 136 

você pode marcar sem ser no dia da reunião. A Secretária Executiva Ana Paula, 137 

citou que é importante fazer tudo de uma forma bem técnica, pois quando houve a 138 

fala do Secretário Faustino, em nenhum momento ele disse que não gostaria de 139 

participar do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então 140 

temos que deixar isso bem claro, a questão maior é sobre o número de 141 

funcionários e pela demanda talvez seja pouco. O Auxiliar administrativo Luís, 142 

completou então que o(a)s conselheiro(a)s podem deliberar por tirar o Eder, pelo 143 

histórico de faltar, e deixar a Sonia no conselho, e ai então entrar a Stefhani do 144 

Obras para ter a participação das duas secretarias. A conselheira Ingridy, sugeriu 145 

então para fazer a troca da titularidade também, pois como a Sonia alegou seus 146 

problemas de saúde, seria melhor para o conselho que a Stefhani fosse titular e a 147 

Sonia como suplente. A Stefhani se apresentou aos conselheiro(a)s, e concordou 148 

com a sugestão feita, a Sonia também concordou com a mudança, o auxiliar Luís 149 

perguntou aos conselheiro(a)s presentes se todos aprovavam essa questão, sendo 150 

aprovados por todos que estavam na reunião. O Vice-Presidente William realizou 151 

uma fala tratando das conquistas que já foram realizadas pelo conselho no âmbito 152 

do Município de Paiçandu, e que todos nós principalmente os conselheiros e quem 153 

está entrando agora, temos que ter esse olhar de inclusão para todos os tipos de 154 

deficiência, não somente as deficiências físicas, citou ainda a conquista a respeito 155 

dos autistas pelo conselho, que foi a carteirinha do autista, sendo criada a lei, 156 
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porém que ainda não foram colocadas em prática, então os conselheiros tem que 157 

lutar por isso sempre, cobrar a realização das conquistas. O Auxiliar Luís 158 

completou sobre a importância e disse que como meio de divulgação disso, 159 

poderíamos realizar uma reunião onde estejam presentes os representantes da 160 

ACIP de Paiçandu e também do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e 161 

Renda – COMTER. Pauta 8 - Pautas a serem trazidas pelo(a)s conselheiro(a)s. 162 

O Vice-Presidente William sugeriu para que seja trazido como pauta a importância 163 

da questão da pessoa autista, e isso contando com a participação do Presidente da 164 

ACIP e o Presidente e Vice-Presidente do COMTER. E o Auxiliar Administrativo 165 

Luis também pediu a inclusão da pauta para a próxima reunião a questão das 166 

comissões, e o conselheiro Célio sugeriu que seja feita uma reunião extraordinária 167 

para tratar desse assunto, pois na próxima reunião será bem extensa já. Pauta 9 – 168 

Informativos da Secretaria Executiva do CMDPCD. O Auxiliar administrativo Luís 169 

informou que foi encaminhado um ofício para a Fundação Municipal de Saúde no 170 

dia 26 de janeiro de 2021, mas esse ofício ainda não foi respondido pela Fundação, 171 

foram feitas várias ligações porém sem sucesso, então estamos esperando a 172 

resposta deles das indicações para fechar a composição do conselho, e incluindo 173 

nessa fala, precisamos da composição do conselho completa para poder fazer a 174 

composição das comissões deste conselho. E também apresentou aos 175 

conselheiros o ofício que foi enviado pelo Ministério Público para o CMDPCD, 176 

pedindo algumas documentações do conselho. Terminando todas as discussões 177 

pendentes o Vice-Presidente Sr. William agradeceu a presença de todo(a)s o(a)s 178 

conselheiro(a)s e deu por encerrada a reunião. Nada mais a registrar eu, Luís 179 

Gustavo Frugerio, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos 180 

conselheiros que a compõe. 181 

 182 

_________________________ 183 

Luís Gustavo Frugerio 184 

Auxiliar Administrativo 185 

___________________________ 186 

Ana Paula  de Oliveira Ferreira 187 

Secretária Executiva do CMDPCD 188 

 189 

_____________________________ 190 

William Diego de Castro Marques 191 

Vice-Presidente do CMDPCD 192 
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